BESLUTNING/REFERAT
SÆT SOLBYHOVEO INO

l

Til stede: Hanne Bælum (HB), lesper Brynildsen (lB), Peter Hjorth (PH), Thomas
Pryssing {TP), Uffe Pilgaard (UP), Lene Lundby (LL)

Afbud:

: Dagsorden punkt
1.
Referent
2.
Konstituering af
bestyrelsen

3.
Godkendelse af
referat fra
generalforsamlingen
4.
Regnskab

Sted:

Referent:

Hos HB nr. 73

LL

Behandling l Beslutning

!

LL

l

Ansvarlig

Deadline ..

---

---

Bestyrelsen konstituerer sig med uændrede poster i
forhold til forrige bestyrelsesår:
• Formand: HB
• Kasser: PH
• Sekretær: LL
• Legepladsområdet: JB

---

---

Udkast til referat kommenteres og redigeres.
Endelig udgave underskrives af formand, ordstyrer og
referent ~ herefter på ejerlavets hjemmeside.

HB

Inden
uge 26

PH

Inden
uge 26

Pr. d.d.:
• Bankindestående: 34.029,44 kr.
• Kontantbeholdning: 600,- kr.
Brev om kontingent for 2014 samt indbetalingsmåder
omdeles sammen med Set. Hans invitationer til alle
husstande, incl. de 3 villaer ved legepladsområdet.

s.
Legepladsen

Indkøb af snorrepinde:

Opfølgning fra
generalforsamling

•

Prisfald fra 9000,- til 7000,- kr (uden moms}. Dertil
kommer ukendt beløb for opsætning.

•

JB vil stå for indkøb samt planlægge opsætning •

Jf. referater fra
bestyre/ses~r 201.3-1.4
og
referat fra
generalforsamling
201.4

Vedr. vedligeholdelse/renovering af legepladsområdet:

•

JB afventer fortsat tilbagemelding fra kommunen .

JB

Sommer/
efterår
2014

---

---

---

---

---

---

Vedr. ansøgning om midler fra fonde:

•

JB afventer kommunens tilbagemelding inden
bestyrelsen tager stilling til eventuelle
fondsansøgninger.

Vedr. cc af kommunalt dagplejekontor på
malikorrespondance mellem bestyrelse og kommune:

•

Bestyrelsen henlægger forslaget til eventuel senere
overvejelse.

Solbyens Ejerlav l Bestyrelsen år 2014-15
Referat bestyrelsesmøde 1Ojun2014

Referent Lene Lundby
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BESLUTNING/REFERAT
SÆT SOLBYHOVED IND

/ Dagsorden punkt
6.
Opfølgning af
beslutninger på
generalforsamlingen

Behandling 1 Beslutning

Ansvarlig

Deadline

Mindskni ng af gennemkørsel i Solbyen Vest:

.

Jf. referater fra
bestyrelsesAr 201.3-1.4
og
referat fra
generalforsamling
2014

Iht. til tidligere indgået aftale med hhv.
bestyrelse og boligselskab på Bundgårdsvej
tilrettes brev til omdeling til beboerne på
Bundgårdsvej.

•

HB forsøger at få aftale i stand med kommunen
om opsætning af gennemkørsel forbudt skilte.

•

JB indkøber i Biltema "Legende børn" skilte til
opsætning ved legepladsarealet.

HB
JB

Status på
bestyrelses
mødet
09. sep.

Nabohjælp skiltning:

•

•

HB har haft besøg af Thomas Gaarde fra
Aalborg Kommune med henblik på rådgivning
om opsætningssteder af skilte.

TP

TP indkøber 4 skilte til en pris å 400 kr/skilt•
Dertil kommer udgift til standere.

Permanent parkering m.v. på garagernes forplads:

•

Ejerne af Solbyens garager er mundtligt
informeret om problemati kken med henvisning
til det skriftlige referat fra generalforsamlingen.

LL

Dialog og samarbejde med kommunen om
vedligeholdelse m.v. af de grønne områder:

•

Solbyen er ikke på kommunens
prioriteringsliste i indeværende år.
Bestyrelsen vil være opmærksom på
kommunens prioritering af Solbyen i budgetåret
2015.

---

Opfølgning
ila
efteråret

HB

Sommer
2014

Bestyrelsen mener, at en manglende indsats fra
kommunal side kan medføre selvtægt fra peboerside,
hvilket bestyrelse må fraråde.
Stien langs med nr. 104 nu fint renoveret.

Område-/bydelsvandring for Solbyens beboere ved
lektor emeritus Hans Henrik Lauritzen (nr. 75):

•

7.
Set. Hans aften

HB vil aftale dato og omdele invitation til alle
Solbyens husstande samt de 3 villaer ved
legepladsen

Aftenen planlægges og opgaver fordeles:

•

invitationer - igen med Solbyens vartegn Giraffen
på f orsiden ~ PH

•

snobrødsdej og bagning

.
•

.

~

JB

indkøb (øl, vand, grillkul, tændvæske, pølser) ~ PH
forkortelse/kopiering af sange~ LL (EFTERSKRIFT:
Stor BEKLAGELSE over opgaveforglemmelse og største TAK
til PH for at redde midsommervisen via sine gemmer Q)

---

Inden /på
Set. Hans
aften

bål og heks ~PH og Henrik Bælum (nr. 73) skaffer

Solbyens Ejerlav l Bestyrelsen år 2014-15
Referat bestyrelsesmøde 10jun2014
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Beslutning

Ansvarlig , Deadline

træpaller ou kreerer heks
•

båltaler 7 v·anskeligt at skaffe de seneste å r 7
dette års Sc:t.Hans også uden taler.

s.
Velkomst til nye
beboere

Velkomstfolder skal opdateres og herefter omdeles til
de nye beboere., som bestyrelsen er bekendt med.

JB

Status på
bestyrelses
mødet
09.sep

s.
Dato for
bestyrelsesmøder

Møder for besty·relsesår 2014-15 planlægges 7 se
nedenfor.

9.
Eventuelt
•
affaldssortering

UP orienterer om artikel i Nordjyske vedr. kommende
affaldssorteringl i kommunen - og som følge her af
opstilling af ads>killige containere ved hver parcel.
UP vil omdele artiklen til bestyrelsen, så vi kan være på
forkant med evt~ntuel container problematik i Solbyen.

UP

Emne på
bestyrelses
mødet
09.sep

Kommende møder for 2014-15:

Næste møde
09. september
hos PH

•
•
•
•
•

19. jtt"i hesr-HB
09. september hos PH
11. november hos TP
20. januar hos JB
10. marts hos LL
14. april ho:s PH forud for generalforsamling.

Generalforsamlling: tirsdag 14. april 2015 kl. 19.30.

Beslutningsreferat udarbejdet 09. juli 2014. Rundsendt med beklagelig forsinkelse 27. august.
Redigeret og godkendt på bestyrelsesmødet 09. september 2014.
Godkendt ~

~ f> _ 2014 af formand

Solbyens Ejerlav l Bestyrelsen år 2014-15
Referat bestyrelsesmøde 10jun2014

ev~~~Hanne Bælum

Dato
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Til stede: Hanne Bælum (HB), Jesper Brynildsen (JB), Peter Hjorth (PH),, Uffe Pilgaa rd
(UP), Lene Lundby (LL}

Afbud:

Sted:

Referent:

Thomas

Hos LL

LL

Dagsorden punkt

Behandling l Beslutning

1.
Godkendelse af
referat fra sidste
bestyrelsesmøde
09. sep.2014 hos PH

Referat godkendes uden yderligere kommentarer.

---

---

2.
Godkendelse/tilføjelse
til dagens dagsorden

Dagsorden godkendes uden yderligere tilføjelse.

---

---

---

---

---

---

Ansvarlig

Deadline

3.
Regnskab ved PH

4.
Legepladsen ved JB

PH orienterer om følgende:

•

medlemstallet i 2014 er det laveste siden ejerlavets
stiftelse i 1991

•

15 husstande i den østlige del har ikke betalt
kontingent i 2014

•

ifølge oversigt over årenes medlemstal har blot
samme 4 husstande aldrig haft medlemskab af
ejerlavet

•

ejerlavets konto har d.d. et indestående på
21.649, 21 kr, heraf skal hæves 6.000 k r . til betaling
af den udførte opsætning af legepladsens
snorrepinde.

JB orienterer om følgende:

•

firmaet Compan har nu opsat. de to snorrepinde
sikkert og tilfredsstillende

•

TP har talt med sin "kommunale kontakt" med
hensyn til legepladsområdet (jf. referat fra sidste
bestyrelsesmøde) og derigennem fået oplysning om
navn og telefonnummer på den områdeleder, der er
ansvarlig på legepladsen.
JB arbejder videre med kommunal renovering af
den misligeholdte legeplads.

•

petanque banen er glædeligt og uopfordret af
bestyrelsen renset og luget af kommunen

•

forslag om indkøb af flytbare volleyball net til
legepladsområdet 7 emnet sættes på dagsorden til
næste bestyrelsesmøde.

Solbyens Ejerlav l Bestyrelsen år 2014-15
Refe rat besty relsesmøde 24nov2014

Referent Lene Lundby
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. Dagsorden punkt

Behandling l Beslutning

, Ansvarlig

Deadline

s.
Nabohjælp
- skilte er betalt, men
ikke opsat

6.
Kommunens
kommende
affaldsregulativ
(jf. referat fra sidste
bestyrelsesmøde og
Solbyens hjemmeside)

Bestyrelsen vil stå for opsætning af nabohjælpskiltene
med udgangspunkt i kommunens anbefaling og samråd
ved besigtigelsen af Solbyen i fællesskab med HB og PH
(jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde).

HB/PH

Inden
jul/næste
bestyrelses
møde
20. jan

HB har
talt med Dorte Ladefoged, civilingeniør i Aalborg
Kommune, om kommunens plan og dens
uhensigtsmæssige betydning for Solbyens små
parceller

•

•

indsendt Bo Vagnby's (nr. 61) indsigelse til
kommunen om Solbyens bevarende Jokalplan (jf.
indsigelsen på Solbyens hjemmeside) •

---

---

-·--

---

---

---

---

---

HB er orienteret om, at indsigelsen vil blive behandlet
på politisk plan svarende til kommunens
almindelige praksis.

7.
Trafik
- vi har ikke hørt
noget fra de
kommunale
myndigheder/politiet
vedr. udkørslen fra
Solbyen til
Strøybergsvej

HB har efter sin skriftlige henvendelse fået
tilbagemelding om, at myndighederne i begyndelsen af
december måned besigtiger Solbyområdet og herefter
drøfter sagen.
Niels Fruengaards (nr. 63) beskrivelse (jf. Solbyens
hjemmeside) er medsendt HB's henvendelse.

(jf. referat fra sidste
bestyrelsesmøde)

s.
Nye beboere

Bestyrelsen er bekendt med nye Solby beboere i

•

nr. 37 + nr. 25 - velkomstmateriale er udleveret
nr. 35 pr. 01. februar 2015

•

Parkering langs plænen på legepladsområdet har
medført parkeringsbøder. Bestyrelsen hører gerne
om nye bødeforlæg.

•

Områdevandringen (september 2014) med historik
og personlige, muntre fortællinger ved Hans Henrik
Lauritsen - inspirerende suppleret af Agnete
Lauritsen (nr.75) - med start i Hasseris Kirke
efterfulgt af vandring gennem Hasseris villaby med
fokus på villaer tegnet af arkitekt Ejnar Packness
inden hyggelig slutning med et glas vin på
legepladsen - blev en særdeles positiv solskinssøndags- oplevelse.

•

9.
Eventuelt

Stor TAK incl. vin gave til Hans Henrik.
Også TAK til ejerne af Hasserisvej nr. 132 for
åbning af deres smukke have og til formanden for
Hasseris Grundejerforening for deltagelse samt
muligheden for køb af Packness bogen til særdeles
fordelagtigt beløb.

•

Bo Vagnby (nr. 61) præsenterede på
generalforsamling 2014 sit skrift om Solbyens
historie og karakteristika.
HB vil høre Bo, om dette skrift må lægges på
Solbyens hjemmeside som godt læsestof for Solby
beboerne.

Solbyens Ejerlav l Bestyrelsen år 2014-15
Referat bestyrelsesmøde 24nov2014
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BESLUTNING/REFERAT
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Dagsorden punkt

Behandling
•

l Beslutning

Ansvarlig

Deadline

UP fraflytter desværre Solbyen i løbet af 2015 og
forlader dermed også bestyrelsen.

Kommende møder for 2014-15:

Næste møde
20. jan. 2015
kl. 19
hosJB

•
•
•
•

19. jttAi Id. 19 has HB
99. september kl. 19 has PH
11. Aa'o'ember Id. 19 hasTP-t æAEiret til 24.Aev. Id. 19.39 has LL
20. januar kl. 19 hos JB
10. marts kl. 19 hos LL
14. april hos PH forud for generalforsamling.

Generalforsamling: tirsdag 14. april 2015 kl. 19.30.

Beslutningsreferat udarbejdet 16. december 2014.
Godkendt øf'o.V#
Dato

Solbyens Ejerlav l Bestyrelsen år 2014-15
Referat bestyrelsesmøde 24nov2014

2014 af formand

~~
Hanne Bælum

Referent Lene Lundby
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BESLUTNING/REFERAT
SÆT SOLBYHOVED IND

Til stede: Hanne Bælum (HB), Jesper Brynildsen (JB), Peter Hjorth (PH), Uffe Pilgaard
(UP), Lene Lundby (LL)

Afbud:

Referent:

Sted:
HosJB

Thomas

LL

l Beslutning

Dagsorden punkt

Behandling

1.
Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmødet
24. nov.2014

Referat godkendes uden yder ligere kommentarer.

---

---

2.
Godkendelse/tilføjelse
til dagens dagsorden

Dagsorden godkendes uden yderligere tilføjelse.

---

---

PH

* Inden
general
forsamling
17. marts

LL

*Inden
næste
bestyrelses
møde
26. feb.

TP

* Primo
februar

3.
Regnskab ved PH

PH orienterer om følgende:

•

Arsregnskab

•

•

Indestående

Ansvarlig

Årsregnskab 1. januar- 31. december 2014 er nu
opgjort med et underskud på 19.191,53 kr. grundet
en større udgift til legepladsen på 24.2501 00 kr.
Regnskabet sendes til godkendelse hos ejerlavets
revisor* .

•

Ejerlavets konto slutter 2014 med et indestående
på 15.705,83 kr.

4.
Legepladsen ved lB

lB orienterer om følgende:

•

Skilte legende
børn

•

•

Volleyball net

Skiltene Legende børn er nu opsat med plati kstrips
på lygtepæle i hve r sin ende af græsarealet.
Forslag fra Jørn Held (nr. 43) om en mere
professionel og æstetisk opsætning.
LL beder Jørn Held om hans bistand*.

•

Deadline

Prisen på nye udendørs, flytbare volleyball net
koster omkr ing 8000 kr. En billigere løsn ing kunne
være brugte net.
Bestyrelsesmedlemmerne drøfter for/imod behov
for sådan anskaffelse og beslutter at " se an" .

5.
Nabohjælp

•

Skilte

De indkøbte ski1lte er endnu ikke opsat.
HB kontakter TP her i ugen om plan for snarlig
opsætning* med frivillige Solbyfolk.

(jf. referat fra seneste
bestyrelsesmøder)

Solbyens Ejerlav l Bestyrelsen år 2014-15
Referat bestyrelsesmøde 20jan2015

Referent Lene Lundby
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Dagsorden punkt
6.
Trafik

•

Krydset
Solbyen/Strøybergsvej

•

Gennemkørselsforbud

(jf. referat fra seneste
bestyrelsesmøder}

Behandling f Beslutning

Ansvarlig

Deadline

På baggrund af H B's henvendelse suppleret med N.O.
Fruensgaards (nr. 63} materiale har Peter Sønderlund
fra By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune,
sammen med Nordjyllands Politi besigtiget krydset
Solbyen/Strøybergsvej og meldt følgende tilbage til HB
pr. mail 19. januar 2015:

"PA besigtigelsen var der enighed om, at krydset
fremstAr relativt tydeligt fra Strøybergsvej pga synligt
vejskilt og afvigende fortovsbelægning (hvide
kløverstenJ.
Oversigten fra Solbyen er ikke optimal, men ikke sA
dArlig, at en stopstreg kan anvendes.
Skitning om farligt vejkryds benyttes som
udgangspunkt ikke i byer.

---

---

Vi har efterfølgende drøftet ønsket om et et
gennemkørselsforbud pA Solbyen mellem SvalegArdsvej
og Strøybergsvej.
Det vurderer vi ved besigtigelse sammen med politiet
og vender herefter tilbage med svar.
Som aftalt telefonisk søger vi i vores arkiver efter
aftaler i forbindelse med BundgArdsvejs lukning. "
HB og PH afventer besigtigelse sammen med
Nordjyllands Politi.
7.
Affaldsregulativet

•

Tilbagemelding fra
kommunen

(jf. referat fra seneste
bestyrelsesmøder}

Efter H B's indsendelse af Bo Vagnby's (nr. 61}
indsigelse har miljøingeniør Anke Sand Kirk, Aalborg
Kommune, meddelt HB, at kommunen er indstillet på at
vurdere området og finde frem til en fornuftig løsning
for Solbyen.

HB

Marts
2015

H B/PH

01 .02•
01.03 •

PH

*26. feb r uar

HB skal i marts måned igen kontakte kommunen herom.

8.
Nye beboere

Bestyrelsen er bekendt med nye Solby beboere i

•
•

nr. 35 pr. 01. februar
nr. 90 pr. 01. marts.

Velkomstmateriale vil blive udleveret.
9.
Eventuelt

•

Ændring af dato
for næste
be.s tyrelsesmøde
og
generalforsamling

•

HB skal på længere rejse i april og er dermed
forhindret i at deltage i generalforsamlingen 14.
april.
Som følge heraf ændres datoen til17. marts.

•

Næste bestyrelsesmøde fremrykkes fra 10. marts til
26. februar- om multgt hos TP.
Til dette møde forbereder PH udkast til dagsorden
for generalforsamlingen*.

Kommende møder for 2014-15:

•
Næste møde
26. f eb. 2015
kl. 19
hos TP

•

•
•
•

19. jtuti Id. 19 hes HB
99. sept:eMher Id. 19 hes PH
11. ,.ell'eMher Id. 19 hes TP t æ,.dret t:il 24."8'-'eMher Id. 19.39 hes LL
29. ja,.ttar Id. 19 hes JB
19. Marts Id. 19 hes LL -+ ændret til 26. februar kl. 19 hos TP
14. april hos PH f orud for generalforsamling-+ ændret til17. marts

Generalforsamling: tirsftag14. april _. tirsdag 17. marts 2015 kl. 19. 30.

Solbyens Ejerlav l Bestyrelsen år 2014-15
Referat bestyrelsesmøde 20jan2015

Referent Lene Lundby
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Beslutningsreferat udarbejdet 02. februar 2015.
Godkendt

/ /- øf

2015afformand

Dato
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~.< c.P.3'~
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Dagsorden punJ<t ,, Behandling /,, Beslutning~
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11 An~varlig

Deadline

1.
Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmødet
20. jan.2015

Referat godkendes uden yderligere kommentarer.

2.
Godkendelse/tilføjelse
til dagens dagsorden

Dagsorden godkendes med yderligere tilføjelse
•
Punkt B: Affaldsregulativet (HB)

3.
Regnskab ved PH

PH orienterer om følgende:
•

•

Arsregnskab 1. januar - 31. december 2014 er nu
underskrevet uden bemærkninger af ejerlavets
revisor Jens Rasmussen (nr. 45).

*Ultimo
februar/
Primo
marts

PH

Arsregnskabet lægges på Solbyens hjemmeside og
på bagsiden af indkaldelsen til generalforsamling*.

4.
Godkendelse/tilføjelse
til indkaldelsen til
generalforsamling

PH's udkast til dagorden godkendes og gøres klar til
mangfoldiggørelse og husstandsstandsomdeling.

Omdelt
27. februar

PH

s.
Generalforsamling
17. marts

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
•
•
•

HB og JB for 2-årig periode
TP for 1- årig periode
UP fraflytter Solbyen 1. marts 7 ny kandidat.

6.
Nabohjælp

De indkøbte skilte planlægges til opsætning.

•

Opsætterne TP, PH, Henrik Bælum (nr. 73) og Flemming
Hansen (nr. 41) mødes hos HB 27. februar kl. 16.

Skilte

TP

1

Opsat
27. februar

(jf. referat fra seneste
bestvrelsesmøder)

7.
Trafik
•

•

Krydset
Solbyen/Strøybergsvej
Gennemkørselsforbud

(jf. referat fra seneste
bestyrelsesmøder)

Siden sidste bestyrelsesmøde er nedenstående mail
korrespondance foregået mellem HB og kommunen:
Fra: Hanne Bælum 26. februar 2015 09: 00
Til: Peter Sønderlund
Emne: Re: Trafik i Solbyen
Hej Peter.
H§ber du kan n§ at give mig en status i dag, da vi skal have møde i
aften.
P§ forh§nd tak. Med venlig hilsen Hanne Bælum
Den 26/02/2015 kl. 09.54 skrev Peter Sø nderlund
<peter. soenderlund@aalborq.dk > :
Hej Hanne!
Ja, jeg har godt husket jeres møde i dag, men nfJede ikke
tilbagemeldingen i g/Jr.

Solbyens Ejerlav l Bestyrelsen år 2014-15
Referat bestyrelsesmøde 26feb2015

Status på
kommende
bestyrelsesmøder

Referent Lene Lundby
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Vi var forbi p§ vores besigtigelse med politiet. Vi var enige om, at der
fysisk ikke er s§ meget at kommentere p§ - det vil være muligt at
etablere det ønskede gennemkørselsforbud.
Jeg har desværre endnu ikke rfiet fat p& vores journaler fra den
tidligere lukning af Bundg!Jrdsvej. Vi har ikke de gamle journaler fysisk
her p& forvaltningen, s§ det tager lidt længere tid (plus vi har været
forsinket af vinterferie).
Jeg kan derfor DESVÆRRE ikke give en endelig afklaring p/J ønsket,
men arbejder Mrdt pfl det.
Jeg lover, at vi giver sagsbehandlingen høj prioritet, da sagen har stflet
p§ nogen tid. Jeg vender derefter tilbage med en afklaring i løbet af
marts.
Venlig hilsen
Peter Sønderlund
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Trafik & Veje
Projekteringsafdelingen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf.: 9931 2354
e-mail. : peter.soenderlund@aalborg.dk
Hanne Bælum

26. feb. 2015. kl. 10.29
Hej igen og tak for dit hurtige svar.
Hvis du ikke kan fll fat i materialet fra den tidligere lukning af
Bundg§rdsvej, ligger Peter Hjorth, Solbyen 98, inde med det.
Vi vil se frem til jeres tilbagemelding.
Vi har generalforsamling i ejerforeningen d. 17. marts, s§ det ville
være rigtig fint, hvis I kunne nll det forinden.
Hilsen Hanne Bælum

Efter bestyrelsesmødet har HB modtaget følgende
positive tilkendegivelse:
Fra: Peter Sønderlund <oeter.soenderlund@aalborg.dk>
Dato: 9. mar. 2015 kl. 15.10.25 CET
Til: Hanne Bælum <baelum@stofanet.dk>
Emne: SV: SV: Trafik i Solbyen
Hej Hanne!
Vi har drøftet jeres ønske om etablering af et gennemkørselsforbud plJ
Solbyen fra Svalegflrdsvej mod vest som følge af oplevet
gennemkørende trafik.
Vi har vurderet, at det ikke vil pflføre andre beboere i omrfldet unødige
omveje af betydning og kan derfor acceptere ønsket.
Vi vil udarbejde en ændret skilteplan, som derefter skal godkendes af
politiet. Hvis de kan godkende planen, vil vi herefter etablere forbuddet
i løbet af de kommende mllneder. Jeg kan desværre ikke oplyse en
præcis dato. Har du/ spørgsmfll hertil, er du velkommen til at skrive
eller ringe Igen.
Venlig hilsen

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Trafik, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 99312000
www.aalborg.dk

8.
Affaldsregulativet
•

Tilbagemelding fra
kommunen

(jf. referat fra seneste
bestyrelsesmøder)

Miljøingeniør Anke Sand Kirk (ASK), Aalborg Kommune,
har 24. februar pr. telefon meddelt HB, at byrådets
godkendelse af overordnet plan er udsat til marts/april
måned.
Efter godkendelse vil en driftsplan blive udarbejdet. Før
denne udarbejdelse vil ASK kontakte HB mhp løsning
for Solbyens rækkehusbebyggelse.

HB

August
2015

Det er aftalt, at HB kontakter ASK efter sommerferien
mht plan og status for Solbyen.
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8.
Nye beboere

Bestyrelsen er bekendt med nye Solby beboere i

•

•

nr. 35 pr. 01. marts (og ikke 01. februar som nævnt
i sidste referat)
nr. 90 pr. 01. marts .

Primo
marts

HB/PH

Velkomstmateriale vil blive udleveret.
9.
Eventuelt
a)

a)

JB er forhindret i mødedeltagelse, hvorfor
punktet ikke er på dagens møde.

a)JB

a) *Inden
17. marts

Legepladsen
Dog er det ønskeligt, at JB igen henstiller til
kommunen om snarest reparation af bænk,
hegn og giraf*.
Muligheden for at søge fondsmidler til
vedligeholdelse af girafskulpturen drøftes.

b)

Forhaverrapport

b)

Bo Vagnby (nr. 61) har sendt HB rapporten
"Forhaven et byrum under forvandling".

---

b) HB

Rapporten er nu lagt på Solbyens hjemmeside
og kan dawnloades via forsiden øverst til højre
under "Indsigelse".
Rapporten omfatter bla. billeder fra Solby
området til opmærksomhed og inspiration for
Solby beboerne.
c)
c)

Beboerliste

Oversigten over Solbyens beboere trænger til
opdatering. Enkelte ønsker ikke at stå på listen.
Nye beboere spørges ifm uddeling af
velkomstpjecen.

c) HB og PH

c} Ved
behov

Kommende møder for 2014-15:
•
•
•
•
•

19. jtiAi ltl. 19 hes I-IB
99. september Id. 19 hes PH
11. Ae·.,.ember Id. 19 hes TP ~ æAdret til 24.Ae'<i'ember Id. 19.39 hes LL
29. jaAttar Id. 19 hes JB
19. marts Id. 19 hes LL ~ æAdret til 26. febrttar Id. 19 hes TP
14. april kl. 19 hos PH forud for generalforsamling-+ ændret til17. marts.

Generalforsamling: tirsdag 14. april

~

tirsdag 17. marts 2015 kl. 19.30.

Beslutningsreferat udarbejdet 03. marts 2015.
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